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Produktdatablad Linolieblanding

BurntWood.dk

LINOLIEBLANDING

Revideret: 2017.29.03

1) PRODUKTBESKRIVELSE
•

Produktet er kogt linolie �lsat sikka�v.

•

Olien trænger ind i træ og danner hinde e�er et �l to døgn.

•

Linolieblandingen er diﬀusionsåben
.

2) PRODUKTANVENDELSE
•
•

Produktet anvendes �l at oliebehandle træ.
Linolieblandingen kan også anvendes �l at genopfriske overﬂader med gammel linoliemaling.

•

Linolieblandingen kan også anvendes �l frems�lling af linoliemaling.

3) FORBEHANDLING
•

Overﬂaden skal være ren og tør og fri for evt. slibestøv.

4) PÅFØRING
•

Påføres med pensel i meget tynde lag.

•

E�er 1 �me �ernes al overskydende olie.

•
•

Brugte klude druknes i vand eller lægges i plas�kpose der lukkes tæt.
Tørre�d 3 dage

5) EFTERBEHANDLING
•

E�erbehandling er ikke nødvendig så længe man accepterer pa�na

6) TEKNISKE DATA
•

Type: Linolieblanding

•

Rækkeevne: 5 m2/liter a�ængig af overﬂaden.

•

Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +15 0C.

•

Tørre�d: ca. 3 dage

•
•

Fortynding: Fortyndes ikke.
Rengøring af værktøj: Varmt vand og grundrens.

•

Opbevaring: Køligt, men fros�rit i lu�tæt spand.

•

Holdbarhed: -

•

Emballage: ½, 1, 2½, 5 og 10 liter
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7) SIKKERHED
•

Mal-kode: 00-1 (1993).

•

Forholdsregler: Opbevares u�lgængeligt for børn (S2)

•

Faresætninger: Ingen

•

Brandfare: Klude med linolie kan selvantænde. Brugte klude druknes i vand eller lægges i plas�cpose der
lukkes tæt.

•

Værnemiddel: Brug handsker.

Kontakt: kontakt@burntwood.dk eller tlf. 40 94 81 82
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BurntWood.dk

LINOLIEBLANDING
Revideret: 2017.06.04

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFE T/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN
1.1. Produk�den�ﬁkator:
Linolieblanding med tørrelse
1.2. Relevante iden�ﬁcerede anvendelser af stoﬀet
Anbefalede anvendelser: Linolieblanding anvendes �l brændt træ

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
BurntWood.dk
Mondrupsvej 8
8260 Viby J
Tlf.: 40 94 81 82
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): kontakt@burntwood.dk
1.4. Nødtelefon:
Gi�linjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassiﬁcering af stoﬀet eller blandingen:
Produktet skal ikke klassiﬁceres e�er forordningen 1272/2008 for klassiﬁcering og mærkning.
2.2. Mærkningselementer:
EU/CLP:
Sammensætning på e�ket:
Signalord:
Fare sætninger:
Sikkerhedssætninger: Opbevares u�lgængeligt for børn (S2)
VOC:
2.3. Andre farer:
Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude mv. opsamles i brandsikker aﬀaldsbeholder og destrueres.
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PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1. Blandinger:
Linolie

CAS-nr.: 8001-26-1

100%

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:
Generelt: Hvis der er brug for læge, medbring beholderen eller e�ke�en.
Indånding: Sørg for frisk lu�. Hold den �lskadekomne under opsyn. Søg læge ved ubehag.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende
ubehag.
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) �l irrita�onen ophører. Søg
læge ved forsat irrita�on.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp
4.2. Vig�ge symptomer og virkninger, både aku�e og forsinkede:
Kan virke irriterende på hud og øjne.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:
Vis de�e sikkerhedsdatablad �l læge eller skadestue.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE
5.1. Slukningsmidler:
Egnende: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge �l nedkøling af ikke antændt
lager.
Uegnede: Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoﬀet eller blandingen:
Risiko for selvantændelse.
Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker aﬀaldsbeholder og destrueres.
Ved brand dannes farlige røggasser.
5.3. Anvisninger for brandmandskab:
Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på
telefon 45 90 60 00 (åbent 24 �mer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.
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PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELDG
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:
Rygning og brug af åben ild forbudt.
6.2. Miljøbesky�elsesforanstaltninger:
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester �l kloak.
6.3. Metoder og udstyr �l inddæmning og oprensning:
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres �l egnende
aﬀaldsbeholdere.
Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.
6.4. Henvisning �l andre punkter:
Se punkt 8 for værnemidler. Se punkt 13 for bortskaﬀelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
7.2. Be�ngelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Produktet bør opbevares forsvarligt, u�lgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoﬀer,
lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt �llukket originalemballage.
Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt.
Køligt og fros�rit. Undgå høje temperaturer.
7.3. Særlige anvendelser:
Se afsnit 1.2

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1. Kontrolparametre:
At. Grænseværdi:
Linolie
CAS-nr.: 8001-26-1
EF-nr.:232-278-6
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8.2. Eksponeringskontrol:

Foranstaltning �l kontrol af eksponering på arbejdspladsen:
Udvis almindelig forsig�ghed ved brug af produktet.
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask
al�d hænder, underarme og ansigt.
Personlige værnemidler:
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.
Besky�else af hænder: Brug besky�elseshandsker af nitrilgummi.
Besky�else af øjne / ansigt: Ikke påkrævet.
Besky�else af hud: Ikke påkrævet.
Foranstaltninger �l begrænsning af eksponering af miljøet:
Ingen særlige krav. Såfremt arbejdsprocessen er omfa�et af bekendtgørelsen om arbejde med
kodenummererede produkter (Arbejds�lsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i
overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsni�et om 'Fareiden�ﬁka�on'.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:
Tilstandsform: Flydende
Farve: Brunlig
Lugt: Karakteris�sk
Flammepunkt (0C): værdi = 222 °C
Rela�v massefylde: Værdi: = 0,93 g/cm3
Opløselighed: Opløselig i organiske opløsningsmidler. Ikke opløselig i vand.
Viskositet: ~ 35-55cP
9.2. Andre oplysninger:
Ingen

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reak�vitet:
Ingen data.
10.2. Kemisk stabilitet:
Produktet er stabilt ved anvendelse e�er leverandørens anvisninger.
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10.3. Risiko for farlige reak�oner:
Kan selvantænde i kontakt med f.eks. savsmuld, tvist eller hvis olien er opsuget i en klud.
10.4. Forhold, der skal undgås:
Høje temperaturer. Ved brand dannes kortkædede fedtsyrer, polymere og acrolein.
10.5. Materialer, der skal undgås:
Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoﬀer. Kan selvantænde i kontakt med f.eks. klude.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Toksikologisk informa�on:
Poten�elle aku�e virkninger:
Indånding: Der er ingen farlige dampe over produktet. Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre
lu�veje.
Hudkontakt: Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt: Kan fremkalde irrita�on af øjet.
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Forsinkede virkninger / gentagen eksponering:
Ingen kendte.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet:
12.2. Persistens og nedbrydelighed: Testdata foreligger ikke.
12.3. Bioakkumuleringspotentale: Testdata foreligger ikke.
12.4. Mobilitet i jord: Testdata foreligger ikke.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB- vurdering: Ikke relevant
12.6. Andre nega�ve virkninger: Undgå udslip �l kloak og overﬂadevand.
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PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
13.1. Metoder �l aﬀaldsbehandling:
Spild og aﬀald samles i lukkede og tæ�e beholdere, der bortskaﬀes via den kommunale aﬀaldsordning for farligt
aﬀald med nedenstående speciﬁka�oner.
Produktet er omfa�et af reglerne om farligt aﬀald.
Emballager, med res�ndhold af produktet, bortskaﬀes e�er samme be�ngelser som produktet. EAK-kode nr.
EAK: 20 01 26 Olie og fedt, bortset fra aﬀald henhørende under 20 01 25, Kemikalie aﬀaldsgruppe: C

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER
14.1. UN-nr.: Produktet er ikke omfa�et af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold �l
ADR og IMDG.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):
14.3. Transpor�areklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:
14.5. Miljøfarer:
14.6. Særlige forsig�ghedsregler for brugeren:
14.7. Bulktransport i henhold �l bilag II i Marpol 73/78 og IBC-koden:

PUNKT 15: OPLYSNINGE R OM REGULERING
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoﬀet eller blanding med hensyn �l sikkerhed, sundhed og miljø:
1993-Kodenr.: 00-1
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering: Ingen

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER
Rådgivning om oplæring/instruk�on: Det anbefales at udlevere de�e sikkerhedsblad �l den fak�ske bruger af
produktet. Den nævnte informa�on kan ikke bruges som produktspeciﬁka�on. Oplysningerne i de�e
sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med
andre produkter.
R-sætninger: Ingen
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S-sætninger: Opbevares u�lgængeligt for børn (S2)
H-sætninger: Ingen
Leverandørens anmærkninger:
MAL-gruppe: 00-1
Yderligere oplysninger: De�e sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende de�e produkt. Det er
baseret på vores viden om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning
for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold �l 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.
Ændringer siden forudgående version: Ikke relevant.
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:
BurntWood.dk
Mondrupsvej 8
8260 Viby J
tlf: 40 94 81 82
Mail: kontakt@burntwood.dk
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